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Politiskā vajāšana 
Uldis Augulis, ZZS Kurze-

mes saraksta līderis: “Latvijas 
galvenā problēma, ja runā par 
harmonisku attīstību, ir tāda, 
ka Lielrīga attīstās daudz strau-
jāk un tās iekšzemes koppro-
dukts uz vienu iedzīvotāju ir 
krietni virs Eiropas Savienības 
vidējā, savukārt ārpus Lielrīgas 
šis rādītājs ir aptuveni puse no 
ES vidējā. Tātad izveidojies bez-
dibenis starp Lielrīgu un pārējo 
Latviju, un Kurzeme šajā ziņā ir 
tikai mazliet labākā situācijā 
nekā Latgale. No tā izriet arī 
nākamā problēma depopulācija 
– cilvēkresursu nemitīga sama-
zināšanās un līdz ar to Latvijas, 
ārpus Lielrīgas, anoreksijas pro-
cess, kurš mērķtiecīgi realizēts 
visus neatkarības gadus, arī pa-
domju laikā.

Nākamais jautājums, ko vē-
los uzsvērt, ir nepieciešamība 
nodrošināt publisko un privā-
to sektoru, tai skaitā Liepājas 
pašvaldībā bērnudārzus, sko-
las, tehnikumus, augstskolas, 
ar visaptverošu, jaudīgu pie-
kļuvi internetam. Ātrdarbīgs, 
10 GB/s internets jau ir Vents-
pilī. Tāds interneta ātrums ir 
ES mērķis 2025. gadam, un tam 

vajadzētu būt visā Latvijā. 
Lai risinātu cilvēkresursu 

problēmas, svarīgi, lai bērnu-
dārzos nebūtu rindas nevienā 
vecuma grupā. Būtisks uzde-
vums dinamiskai attīstībai ir 
publisko un privāto investīciju 
piesaiste, jāturpina arī spēcī-
ga industrializācija, un svarīgi 
maksimāli veicināt informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju 
nozares attīstību, līdz ar to arī 
pieeju digitalizācijai. Protams, 
jārisina arī elementāras lietas – 
lai ielas ir bez bedrēm, jāpanāk, 
lai centralizētā siltumapgāde 
un kanalizācijas sistēma būtu 
vismaz 96% no visiem pilsētu 
iedzīvotājiem. Ļoti svarīgs uz-
devums ir medicīnas izmeklē-
jumu nodrošināšana par valsts 
budžeta līdzekļiem, lai nebūtu 
rindas, tāpat jābūt visu pensi-
ju indeksācijai, ne mazākai kā 
inflācija.” 

– ZZS programmā teikts: 
“Stiprināsim cīņu ar korup-
ciju.” Cik nopietni vērtējams 
šis solījums, ņemot vērā, ka 
ZZS par premjeru izvirzījusi 
Aivaru Lembergu, kurš ap-
sūdzēts koruptīvos nozie-
gumos?

U. Augulis: “Domāju, ka vai-
rums Latvijas iedzīvotāju skaid-
ri apzinās: kad tiek runāts par 
apsūdzību korupcijā Aivaram 
Lembergam, tad tas ir nevis 
kriminālprocess, bet krimināl-
process tiek izmantots kā poli-
tiskā vajāšana. Un Latvija šajā 
ziņā skolojas no Lukašenko. Arī 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
pavisam nesen intervijā teica, 
ka A. Lemberga notiesāšana 
pirmajā instancē ir Bordāna–
Kariņa valdības nopelns. Lai arī 
juridiski tiesas ir neatkarīgas, 
tomēr – ja notiesāšana ir valdī-
bas nopelns, tad tas nozīmē, ka 
tiesa pildījusi valdības uzdevu-
mu. Un tas savukārt nozīmē, ka 
tiesa nav neatkarīga un valdība 
var pasūtīt un pasūta spriedu-
mus pret politiķiem, tai skaitā 
pret opozicionāru A. Lembergu. 

Kādas korupcijas apsūdzī-
bas ir A. Lembergam, un par 
kādiem gadiem ir runa? Tas ir 
1993.–1995. gads, un kopš tā lai-
ka pagājuši teju 30 gadi. Apsū-
dzībās minēta it kā kapitāldaļu 
izspiešana, lai gan nav neviena 
iesnieguma, ka no kāda kaut kas 
ir izspiests vai prasīts. Šīs apsū-
dzības parādījās pēc prokurora 
iniciatīvas 2007. gadā, tas ir, 14 
gadus pēc notikumiem. Šobrīd 
apsūdzības ir apelācijas instan-
ces tiesā. Ja kāds atzīst Latvi-
jas Satversmi, cilvēktiesības, 
Eiropas regulu par nevainības 
prezumpciju – A. Lembergs ir 
nevainīgs.”

Jauni finansēšanas 
modeļi 

Dace Bluķe, “Attīstībai/
Par!” kandidāte Kurzemē Nr. 2: 
“Vairums Kurzemes un Liepājas 
problēmu daudz neatšķiras no 
tām, kas jārisina arī pārējā Lat-
vijā. Apvienība “Attīstībai/Par!” 
priekšplānā izvirza enerģētisko 
neatkarību, veselības un soci-
ālo aprūpi, kvalitatīvu izglītību 
un tādu valsts attīstību, kuras 
pamatā ir droša, brīva Latvija 
ar solidāru sabiedrību, sagla-
bājot cilvēka cieņu, tiesības un 
brīvības.

Drošības aspektā Kurze-
mē kopumā svarīgi stiprināt 
civilās aizsardzības sistēmu. 
Pašvaldību civilās aizsardzī-
bas plāni ir gatavoti miera 
laika katastrofām, nevis kara 
apstākļiem. Liepājā atšķirībā 
no vairuma pārējo Kurzemes 
pilsētu aktuāli ir sabiedrības 
integrācijas jautājumi. Ar ne-
pilsoņu pasēm Liepājā dzīvo 
gandrīz 13% iedzīvotāju, Lat-
vijā kopumā – 9,7%. Nākamās 
Saeimas un valdības uzdevums 
būs panākt vēsturisko “krievu” 
skolu spēju pilnvērtīgi apmācīt 
bērnus latviešu valodā.”

“Attīstībai/Par!” prog-
rammā teikts: “Enerģijas 
problēmu tās “saknē” ri-
sinās mājokļu masveida 
siltināšana.” Kā zināms, 
ar daudzdzīvokļu namu 
renovāciju Latvijā sekmējas 
gausi – šī gada pavasarī no 
visām padomju laika mājām 
bija nosiltināta tikai desmitā 
daļa. Kā šajā dārdzības lai-
kā, kad iedzīvotāju tēriņi bū-
tiski pieauguši, spēsiet ak-
tivizēt mājokļu siltināšanu?

D. Bluķe: “Mājokļu silti-
nāšana ir veids, kā pasargāt 
sevi no lielas energoresursu 
cenu svārstību ietekmes. 
Energoefektīvs mājoklis var 
pasargāt no ļoti augstiem 
komunālo maksājumu rēķiniem. 
Daudziem Latvijas iedzīvotājiem 
ir materiālas grūtības 
uzņemties kredītsaistības, 
saistītas ar mājokļa siltināšanu. 
Citiem trūkst izpratnes 
par energoefektivitātes 
nepieciešamī bu .  Tāpēc 
uzskatām, ka mājokļu masveida 
siltināšanā valstij ir jāieņem 
aktīvāka loma. Viens no 
veidiem ir pāreja uz jauniem 
finansēšanas modeļiem.”

Ar sāpošu zobu  
uz citu pilsētu 

Liene Gātere, “Progresī-
vo” Kurzemes saraksta līdere: 
“Saņemot jaunos rēķinus, dau-
dzi liepājnieki un kurzemnieki 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Mandāta medības: kandidāti  par svarīgāko. 2. sērija 

būs izmisumā, tāpēc politiķu 
uzdevums pirmkārt ir novērst 
nabadzības draudus un gā-
dāt, lai cilvēku dzīves līmenis 
nemazinātos. Liepājā jārisina 
problēmas ar publisko pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti, 
piemēram, jāsamazina rindas 
pie ģimenes ārstiem un jānod-
rošina, lai ar pēkšņi sāpošu zobu 
nav jābrauc uz citu pilsētu. Lai 
mazinātu talantu aizplūšanu, 
jāpalīdz cilvēkiem izkļūt no ēnu 
ekonomikas, jāiegulda inovatī-
vu jaunuzņēmumu un industri-
ālajā attīstībā, jāveicina augstas 
pievienotās vērtības eksports. 
Lai šodien nokļūtu no Liepājas 
uz Rīgu ar sabiedrisko trans-
portu, nepieciešamas vairāk 
nekā trīs stundas, tas varētu 
būt daudz ātrāk, ja dzelzceļš 
kļūtu par pārvadājumu mugur-
kaulu. Kurzemnieki iegūtu arī 
no efektīvākas cīņas pret ko-
rupciju un interešu konfliktiem, 
kuru dēļ ne vienmēr valsts un 
pašvaldību resursi tiek ieguldīti 
iedzīvotājiem izdevīgi.”

–  Viens no “Progresīvo” 
solījumiem skan: “Mazinā-
sim alkohola pārmērīgu 
lietošanu.” Kā to panāksiet?

L. Gātere: “Lai novērstu 
pārmērīgu alkohola lietošanu, 
paaugstināsim akcīzes nodokli 
alkoholiskajiem dzērieniem un 
neļausim alkoholu tirgot inter-
netā. Iegūtos līdzekļus iegul-
dīsim pierādījumos balstītos 
atkarību profilakses pasāku-

 PARTIJU UN TO APVIENĪBU PROFILS 

“Jaunā Vienotība”
l Kandidātu skaits – 115,
l vīrieši – 73, sievietes – 42,
l vidējais vecums – 46,2 gadi, 
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 92,
l vidējā izglītība – 12, 
l augstākā izglītība –  103. 

Zaļo un zemnieku  
savienība 
l Kandidātu skaits – 115,
l vīrieši – 78, sievietes – 37,
l vidējais vecums – 51,1 gads,
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 77,
l vidējā izglītība – 11, 
l augstākā izglītība –  104. 

“Attīstībai/Par!” 
l Kandidātu skaits – 115,
l vīrieši – 75, sievietes – 40,
l vidējais vecums – 45,6 gadi, 
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 79,
l vidējā izglītība – 10,
l augstākā izglītība – 105. 

“Progresīvie” 
l Kandidātu skaits – 115,
l vīrieši – 63, sievietes – 52,
l vidējais vecums – 36,2 gadi, 
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 81,
l vidējā izglītība – 18, 
l augstākā izglītība –  97.

“Katram un katrai” 
l Kandidātu skaits – 115,
l vīrieši – 70, sievietes – 45,
l vidējais vecums – 44 gadi, 
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 78,
l pamatizglītība – 2,
l vidējā izglītība – 33, 
l augstākā izglītība –  80. 

“Stabilitātei!”
l Kandidātu skaits – 65,
l vīrieši – 34, sievietes – 31,
l vidējais vecums – 42,1 gads,
l jaunākais kandidāts: 21,
l vecākais kandidāts: 70,
l vidējā izglītība – 28, 
l augstākā izglītība – 37.  

Avots: Centrālā vēlēšanu komisija

mos, kā arī uzlabosim alkohola 
atkarības prevencijas un reha-
bilitācijas programmas.”

Pārmaksātā nauda 
Agris Frefalts, “Katram un 

katrai” Kurzemes saraksta loko-
motīve: “Uzskatām, ka pašlaik 
vienīgā un aktuālā problēma 
ne tikai Kurzemē, bet visā valstī 
ir siltuma un elektroenerģijas 
nodrošināšana un to apmak-
sāšana. Ar likumu aizliegsim 
krīzes laikā atsavināt nekusta-
mo īpašumu un piemērot soda 
naudu par komunālo pakalpo-
jumu parādiem. 

Nepieļausim “Latvenergo” 
manipulēt ar elektroenerģijas 
cenām, atgriezīsim pārmaksā-
to no “Latvenergo” nelikumīgi 
iegūtās peļņas.”

– “Katram un katrai” sola 
vienreizēju  bērna piedzim-
šanas pabalstu 5000 eiro. 
Tas var iekārdināt laist pa-
saulē bērnus tikai naudas 
dēļ. Kas šos bērnus uzturēs 
turpmāk?

A. Frefalts: “Latviešu tautas 
nākotne ir atkarīga no dzims-
tības līmeņa. Arī tagad ir tāds 
pieņēmums, ka viena daļa sa-
biedrības bērnus laiž pasaulē 
naudas dēļ jau pie esošiem pa-
balstiem.

Uzskatām, ka vienreizējā pa-
balsta politika ir viens no ins-
trumentiem dzimstības līmeņa 
paaugstināšanai un latviešu 
nācijas saglabāšanai.”w
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